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Milí spoluobčania.
Keď som sa vám prihováral v poslednom čísle Našej Jablonice, ani vo sne
by ma nenapadlo, že po dvoch mesiacoch sa dostaneme do situácie, v akej
sa v súčasnosti nachádzame. Pandémia
koronavírusu zmenila život nás všetkých
a ovplyvnila činnosť, či fungovanie každého jednotlivca, každej inštitúcie, obec
ako takú nevynímajúc. Pandémia nemá
len zdravotné hľadisko, ale opatrenia na
zamedzenie jej šírenia sa bezprostredne
dotýkajú aj ekonomiky. Nakoľko o zdravotných a preventívnych záležitostiach
sa toho popísalo a medializovalo už
dosť, chcel by som vám z tohto miesta
v stručnosti ozrejmiť ako sa vyrovnávame s touto situáciou a v krátkosti priblížiť ekonomickú stránku dopadu tejto
krízy na chod obce.
Hneď na začiatku vyhlásenia mimoriadnej situácie sme sa snažili podať pomocnú ruku všetkým občanom, ale najmä starším a osamelým. Na obecnom
úrade sme rozdávali starším občanom
rúška, ktoré šili naši dobrovoľníci (podrobnosti na inom mieste) a rúška sú stále k dispozícii. Takisto sme zriadili linku
pomoci pre seniorov, v rámci ktorej ponúkame možnosť nakúpiť, či vyzdvihnúť
lieky v lekárni. Viacero seniorov túto
službu využilo, či využíva, čo som veľmi
rád. Na druhej strane pri viacerých rozhovoroch som zistil, že spolupatričnosť
a vzájomná pomoc medzi Jabloničanmi
stále existuje a funguje, nakoľko tieto
služby naviac dôchodcom poskytujú či
už rodinní príslušníci, alebo i susedia, či
známy, za čo všetkým patrí veľká vďaka
a uznanie.
Iste všetci viete, že je predpoklad,
hraničiaci s istotou, že príjmy samospráv z podielových daní rapídne klesnú, čo bude mať negatívny dopad na
chod a činnosť samospráv. Sú vypra-

cované tri scenáre, ktoré vypracoval
Inštitút finančnej politiky pri MF SR.
Všetky scenáre počítajú s prepadom
príjmov, najpravdepodobnejší je najhorší variant tri. Na základe uvedeného sme dočasne pozastavili, či zrušili
kultúrne a spoločenské akcie, ale i ďalšie plánované investície. Realizuje sa
len to, čo bolo už vopred začaté, objednané, či zazmluvnené – výstavba
nového detského ihriska v MŠ (zrejme
bude financované z rezervného fondu),
dokončil sa pavilón mimoškolskej činnos
ti, nové podlahy sa spravili v kuchynkách MŠ a budú sa ešte v zdravotnom
stredisku v sociálnych zariadeniach,
zrejme bude ešte potreba zakúpiť kontajnerové vozidlo pre Obecný podnik,
čo bude takisto financované z rezervného fondu. Mali nasledovať opravy sakrálnych pamiatok (pamätníky v obci),
nákupy pre vybavenie školskej jedálne, vybavenie pre MŠ, opravy, rekonštrukcie či budovanie ciest, chodníkov,
všetko je dočasne pozastavené. Tieto
záležitosti sa budú ešte prehodnocovať a riešiť v rámci jednotlivých komisií
i obecného zastupiteľstva. Dôležitým
faktorom bude, ako sa k samosprávam
postaví štát, a či bude kompenzovať výpadky príjmov tak, ako u podnikateľov.
Činnosť Zberného dvora sme v rámci
opatrení takisto museli obmedziť. Po
jeho úplnom uzatvorení (na základe
opatrení vlády a hygienika, či krízového štábu), sme tento dočasne uzatvorili,
neskôr sme otvorili sobotu od 9,00 hod
do 11,00 hod, od soboty 25.4.2020 bol
otvorený každú sobotu v riadnom čase
(9,00 hod – 13,00 hod) a budeme sa
snažiť, aby bol čo najskôr v úplnej prevádzke, teda v stredu v čase od 14,00
hod do 17,00 hod. a v sobotu od 9,00
hod do 13,00 hod. V čase obmedzených
otváracích hodín, ale aj pri riadnom režime prosíme občanov, aby v prípade,
že musia vyvážať odpad mimo prevádz-

kových hodín, vyseparovaný odpad ukladali k plotu Zberného dvora a dôrazne
ich z tohto miesta prosím a vyzývam,
aby nehádzali všetko do kontajnerov pri
Zbernom dvore, lebo v poslednom čase
je to doslova smršť – kontajnery plné
nevyseparovaného odpadu nestačíme
vyvážať, a čo je ešte horšie, aj platiť!
Dokonca do kontajnerov niektorí vozia
obrovské množstvá nevyseparovaného
odpadu napr. po búračkách, prerábkach,
či rekonštrukciách stavieb na nákladných autách, traktorových vlečkách, či
iných veľkých vozidlách a takto zapĺňajú doslova bordelom všetky kontajnery. Samozrejme máme na Zbernom
dvore kamerový systém a snažíme sa
takýchto občanov okamžite riešiť. Občania, nepleťte si zberný dvor so smetiskom, veľké množstvá nevyseparovaného zmesového odpadu treba voziť
priamo na skládku Technických služieb
za Nový Majer, alebo na skládku Cerová
a nie do kontajnerov pri Zbernom dvore.
Tie slúžia pre všetkých občanov, nie len
pre pár jednotlivcov a patrí tam najmä
odpad, ktorý sa nevojde do smetných
nádob pri pravidelnom vývoze popolníc, alebo po jarnom, či inom upratovaní, v primeranom množstve – jeden,
dva prívesné vozíky. Áno, takto to majú
v niektorých obciach limitované, zvyšok treba voziť priamo na skládku. Na
druhej strane musím pochváliť, že až
na malé výnimky, občania disciplinovane vyvážajú bio odpad na novo určené
skládky – tráva a lístie na asfaltovú plochu pri hnojisku v lokalite Pláňava (tá
slúžila i v minulosti) a haluzovinu, konáre a „štiepkovateľný“ drevný odpad na
skládku za zberným dvorom, za čo sa
im treba poďakovať a vysloviť presvedčenie, že i tí, ktorí to ešte nepochopili,
kde patrí takýto odpad, to čo najskôr
pochopia....
Čo sa týka obecného úradu, tak
stránkové hodiny boli po odporúča-
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ní ZMOS-u od 8,00 hod do 11,00 hod
s tým, že zamestnanci pracovali minimálne do 14,00 hod, podľa potreby. Za
neodpracovaný čas si všetci čerpáme
dovolenky. Od 27.4.2020 sme služby
pre verejnosť rozšírili tak, že v stredu
sú stránkové hodiny aj od 14,00 hod
do 16,00 hod. a otvorili sme i matriku
i možnosť platenia daní a poplatkov na
úrade. Postupne budeme, ak to situácia
dovolí, režim činnosti obecného úradu
upravovať do pôvodného stavu. Čo sa
týka mňa, ako starostu tak, ako viacero
starostov, či primátorov, na odľahčenie
obecného rozpočtu sa vzdávam časti
svojho platu v prospech obce tak, že
hradím určité veci, či činnosti - dar obci
vo výške 200 € na nákup rúšok, hradiť
budem i celý náklad vydania tohto čísla
Našej Jablonice, ďalej participujem na
kosení obecných priestranstiev a v pláne sú ďalšie takéto aktivity, podľa vývo-

ja situácie.
Keď som v poslednom čísle Našej Jablonice písal o usporenej rezerve v rezervnom fonde a o tom, že nás zrejme
čakajú ekonomicky horšie časy, čo bude
mať za následok nižšie príjmy z podielových daní pre obec, ani sme netušili, ako
blízko to bolo k realite. Zaujímavé, že už
niekedy na jeseň minulého roka, niekto
prognózoval ekonomickú krízu a odporúčal tvoriť si rezervy, akoby kríza už
bola neoficiálne pripravená....V tejto situácii, keď nevieme, ako sa bude celá
ekonomika vyvíjať, nechceme hneď
„ťahať“ z rezervného fondu, treba byť
opatrný, použiť rezervný fond len na to
najnutnejšie a nevyhnutné a čakať na
zlepšenie situácie (čo verme, že príde).

Pozitívnou informáciou je skutočnosť,
že sme dostali dotáciu na park a tak,
ako po iné roky, zamestnáme 10 nezamestnaných a opäť sa posunieme vpred
s našim parkom, ktorý už v tomto štádiu
sa javí ako krásny historicko-oddychový
prvok našej obce. Tu chcem opätovne
zdôrazniť, že historický park je vo vlastníctve obce (nie, ako sa viacerí mylne
domnievajú, že je vo vlastníctve majiteľov kaštieľa) a pridelená dotácia, sa
môže použiť len a výlučne na park.
Záverom mi dovoľte všetkým spoluobčanom popriať hlavne veľa zdravia,
sily a optimizmu pri prekonávaní týchto
krízových chvíľ, ktoré pevne verím, že
sú len dočasné a čoskoro pominú.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Z ROKOVANIA ZASTUPITEĽSTVA
6. riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Jablonici sa konalo
11. marca 2020 za zvýšených hygienických opatrení v súvislosti so šírením
ochorenia COVID-19.
Rokovanie viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce. Prítomných bolo 8
poslancov, kontrolórka obce, účtovníčka
obce, zapisovateľ a okresný prokurátor
JUDr. Ing. Milan Budjač, PhD.
OZ schválilo:
- zmenu v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Jablonica č. 1/2020
o určení času predaja pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území obce Jablonica tak, že sa v § 3
ruší odsek 1 a odseky 2 a 3 sa prečíslujú
na odseky 1 a 2.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Jablonica č. 1/2020 o určení času predaja
pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Jablonica so zapracovanou zmenou, schválenou
uznesením č. 4/2020.
- Všeobecne záväzné nariadenie obce
Jablonica č. 2/2020 o ochrannom pásme
pohrebísk na území obce Jablonica.
- dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení a o určení výšky príspevku na režijné
náklady stravníka v zariadení školského
stravovania na území obce Jablonica.
- 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2020 podľa
predloženého návrhu.
- nasledovnú výšku dotácií z rozpočtu
obce Jablonica na rok 2020

Organizácia
1. Poľovnícke združenie

Dotácia
400,00

2. Slov. zväz chovateľov

500,00

3. Únia žien Slovenska

400,00

4. ZO SZ záhradkárov

250,00

5. Jednota dôchodcov

550,00

6. Slovenský červený kríž ZO

200,00

7. Klub slovenských turistov

670,00

8. Kynológia Jablonica

700,00

9. Kynologický klub Barvínek

450,00

10.Rodičovské združenie pri ZŠ

400,00

Nerozpís. rezerva pre jednoraz.
dotácie
SPOLU:

350,00
4 870,00

- inventarizačnú správu o výsledku dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Jablonica k 31. 12. 2019.
- zápis do kroniky obce Jablonica za rok
2019 tak, ako bol predložený a schválený komisiou kultúry, mládeže, športu
a vzdelávania.
- správu o činnosti kontrolórky obce za
2. polrok 2019.
- správu hlavnej kontrolórky obce
o kontrole čerpania dotácií z rozpočtu
obce Jablonica v roku 2019.
- použitie rezervného fondu na splácanie úveru v roku 2020 a sumu vo výške
21 000 € na financovanie kapitálových
výdavkov v roku 2020 - rekonštrukcia
a úpravy vnútorných priestorov pavilónu
mimoškolskej činnosti.
OZ súhlasilo:
- s výškou členského v MAS Podhoran
na rok 2020 vo výške 200 €.
- s poskytnutím dotácie Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Jablonica vo výške 2460 EUR za účelom rekonštrukcie
a opravy kultúrnej pamiatky Kalvária.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
uzneseniami, informáciami a diskusnými príspevkami z 4. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici nájdete na internetovej stránke obce - www.
jablonica.sk - v záložke „Obecný úrad“
v kategórii „Úradné dokumenty“.
Mgr. Martin Štvrtecký

Výber daní
a poplatkov
Od pondelka 11.5.2020 sú úradné
hodiny Obecného v pôvodnom čase,
teda:
pondelok:
7:30 – 15:30 hod
utorok:
7:30 – 15:30 hod
streda:
7:30 – 16:00 hod
štvrtok:
7:30 – 15:30 hod
piatok:
7:30 – 15:00 hod
Oznamujeme občanom, že v tomto
čase sa vyberajú dane a poplatky.

Zber nebezpečného
odpadu
Zber nebezpečného odpadu v obci
sa uskutoční v dňoch 21. 05. - 24.
05. 2020 (štvrtok - nedeľa). Presné
časy zberu budú upresnené v dostatočnom predstihu.
Medzi nebezpečný odpad patrí:
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť, zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
(chladničky, mrazničky), oleje
a tuky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (TV, monitory, el. spotrebiče).

Poďakovanie Poľovníckemu združeniu
Obec Jablonica i touto cestou ďakuje
Poľovníckemu združeniu v Jablonici,
najmä p. L. Dohnálkovi a p. J. Janšákovi, za starostlivosť o jabloňovú
alej smerom na priehradu. Poľovníci z vlastnej iniciatívy vykonali rezy
stromčekov, ošetrenie chorých jedincov a ďalšie úkony vedúce k správnemu vývinu tejto ovocnej aleje.
Mgr. Martin Štvrtecký
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INFORMÁCIE COVID-19
Všetky najdôležitejšie
opatrenia,
usmernenia, zmeny otváracích hodín a
ďalšie informácie v súvislosti so šírením
koronavírusu a ochorenia COVID-19
Vám vždy aktuálne prinášame na internetovej a facebookovej stránke obce,
ako aj prostredníctvom hlásení miestneho rozhlasu. Vzhľadom na neustále

meniacu sa situáciu, v novinách žiadne z nich neuverejňujeme, nakoľko by
mohli byť v čase vydania už neaktuálne
a neúplné.
Podrobné informácie Vám poskytne
Úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva, Vláda SR a sa-

mozrejme verejnoprávne i súkromné
médiá prostredníctvom svojich spravodajských blokov.
Komplexný štátny portál informácií
ohľadom koronavírusu: korona.gov.sk
Mgr. Martin Štvrtecký

NEZIŠTNÁ POMOC A POĎAKOVANIE
V týchto dňoch a týždňoch zažívame
všetci neľahkú a úplne novú situáciu,
ktorá nevieme kedy skončí, a taktiež nevieme čo nás ešte čaká. No každý jeden
z nás môže výraznou mierou prispieť
k riešeniu tejto zdravotníckej (už i hospodárskej) krízy. Tie najjednoduchšie
riešenia bývajú spravidla tie najúčinnejšie, a to platí aj v tejto situácii. Správať
sa zodpovedne, dodržiavať elementárnu hygienu a nosiť ochranné rúško na
tvári tak, aby som chránil seba, ale
hlavne ostatných. A práve rúška sa stali
zo dňa na deň nedostatkovým, vzácnym a tak potrebným tovarom. Mnohí
iste navštívili nejednu lekáreň, prípadne kontaktovali zručnú príbuznú alebo
sami vytiahli šijací stroj, nastrihali staré
látky a svojou trpezlivosťou „vykúzlili“
ochranné rúško na tvár.
Našťastie aj v našej obci máme šikovné ženy, ktoré takýmto spôsobom
pomohli svojim blízkym, známym, susedom,... O ušitie rúšok požiadal aj
Obecný úrad, aby sme ich vedeli zdarma poskytnúť aspoň tej najstaršej
a najviac ohrozenej generácii, nakoľko
sme si už zvykli, že obce musia v mnohom suplovať úlohy štátu a v spoluprá-

ci so svojimi občanmi vedia pružnejšie
reagovať na vzniknuté situácie. Preto
by sme radi poďakovali šikovným ženám, ktoré boli ochotné, ušili a dodali
množstvo rúšok, ktoré už dnes chránia
našich občanov. Menovite pani Anne
Kováčovej s dcérou Jankou Manďákovou, pani Oravcovej a Kabaňovej z dielne TAMEX, pani Mikulovej a pani Zuzane Németovej z Hradišťa pod Vrátnom.
Zvlášť chceme poďakovať pani Veronike
Búranovej, ktorá ako relatívne nová občianka Jablonice, poskytla bez nároku
na odmenu veľké množstvo rúšok pre
seniorov a deti a pomohla takto našej
komunite. Práve komunita, vzájomná
pomoc a rešpekt v nej sú v časoch takejto krízy mimoriadne dôležité.
Taktiež naša vďaka patrí Trnavskému
samosprávnemu kraju za bezodplatné
poskytnutie množstva materiálu - látok
a gumičiek, ktoré na jednorazové rúška premenili šikovné ruky spoluobčianky p. Viery Jankovičovej. Veľmi nás na
Obecnom úrade potešil dar od pána Ing.
Mariána Búrana, ktorý venovall pracovníkom úradu 5 ochranných štítov z plastu, ktoré sám vytlačil na 3D tlačiarni.
Chvályhodné gesto, navyše s využitím

modernej technológie 21. storočia.
Pripomíname, že pre seniorov a chorých ponúka Obecný úrad pomoc s doručením liekov, rúšok alebo vybavením
nákupu. Radi by sme na tomto mieste
poďakovali pracovníkom Obecného úradu za nezištnú pomoc. Veľká vďaka patrí
taktiež starostovi obce Ing. Nestarcovi
za peňažný dar vo výške 200 € na nákup
rúšok. Celkové náklady obce na rúška
boli viac ako 1000 €. Starosta obce taktiež uhradil všetky výdavky na vydanie
tohto čísla novín Naša Jablonica.
Veríme, že epidémiu spoločne v zdraví prekonáme a budeme sa môcť bez
obmedzení v našej Jablonici vrátiť
k normálnemu životu, činnostiam, ktoré
máme radi, a napríklad sa zídeme opäť
na nejakej príjemnej obecnej udalosti.
Koniec koncov, život sa nezastavil ani
teraz a časom môže byť ešte lepšie ako
bolo...
Mgr. Martin Štvrtecký

ÚNIA ŽIEN v JABLONICI
Výročná členská schôdza ZO ÚNIE
ŽIEN sa konala pred vypuknutím pandémie. Zúčastnilo sa 40 členiek (z počtu 62) a prišiel nás pozdraviť aj pán
starosta S. Nestarec. Zhodnotili sme
akcie za rok 2019 a bolo ich veľa, takže
všetkým ženám patrí vďaka.
Najväčšie akcie:
Folklórny festival na zámku v Holíči,
22 členiek sa zúčastnilo a fandilo aj našej FS „Jabloničanka“.
18.-19. máj , dva krásne dni plné
zážitkov, kde sa 44 členiek zúčastnilo
zájazdu na trase: Zvolen – Detva – Kokava - Betliar – Ochtinská aragonitová
jaskyňa.
25. máj , naša najväčšia akcia: 20.
ročník Celookresné stretnutie krojovaných skupín, kde sa predviedli aj naše
šikovné detičky v krojoch, so spevom
a tancom.
14. júl – konal sa Medzinárodný folklórny festival v Kopčanoch, kde tiež
vystúpila naša FS.

16. novembra sme usporiadali
„Jablkovo-orechové
hody“ . Aj táto
akcia
mala
veľký
úspech
a ešte raz ďakujeme
všetkým členkám,
ale aj ostatným ženám za
účasť.
Plán práce na rok 2020 je bohatý, ale
v dôsledku súčasnej situácie nevieme,
čo sa bude dať uskutočniť, lebo aprílové akcie sú zrušené, tak dúfame, že
nám vyjde aspoň november. Na členskej schôdzi sme si uctili kyticami kvetov naše jubilantky a kvet si odniesla
aj každá členka. Svojimi výtvormi sme
vyzdobili dva stoly, lebo ženy sú veľmi
šikovné a tak priniesli svoje ručné práce: háčkovanie, štrikovanie, pletené ko-

šíky, keramiku atď. Bola to pastva pre
oči. Príjemným prekvapením bolo video
z roku 2014, keď naša FS v Gbeloch vystúpila s pásmom „Čepčenie nevesty“.
Od tej doby sa zloženie speváčok zmenilo, čo je veľká škoda. Všetkým členkám prajeme zdravie, veľa elánu a chuti do ďalšej činnosti, nech sa čím skôr
zídeme.
Anna Nemečkayová
a výbor ÚNIE ŽIEN
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Určite jedným z najviac skloňovaných
slov v súčasnosti v médiách i v našich
vzájomných rozhovoroch sa stalo slovo koronavírus. Jeho šírenie a mnohé
opatrenia, aby sme sa nenakazili, sa
dotkli každého z nás. V tomto období neboli dovolené verejné bohoslužby, prerušila sa príprava birmovancov
i stretnutia detí. Boli to bolestné chvíle
pre mnohých. Život viery sa najviac
sústredil do rodín a domácností, kde
bol väčší priestor na spoločnú modlitbu alebo sledovanie svätých omší cez
rozhlas alebo televíziu. Predsa však
toto obdobie znamenalo aj zastavenie
a zamyslenie sa nad tým, akou veľkou
hodnotou je život, zdravie a že je možné zrieknuť sa mnohých vecí. Viac sme
si všímali a pomáhali starším ľuďom,
boli viac v prírode a možno sme sa
pustili aj do takých prác, ktoré sme už
roky odkladali. Určite je vhodné pripomenúť, že Boh dopúšťa rôzne skúšky
v našom živote, aby nám pripomenul
zmysel nášho života a tiež cieľ, ktorý je pred nami, spočívajúci v šťastnej večnosti. Práve preto si môžeme
uvedomiť, že podriadiť sa Bohu a dať
mu prvé miesto v našom živote nám
pomôže prijať a prekonať aj to, čo je
spojené s námahou, bolesťou alebo
utrpením. Modlíme sa za to, aby sme
sa opäť mohli stretávať v kostole i pri
rôznych iných príležitostiach a obnoviť
tak život viery v celom našom farskom
spoločenstve. Ponúkame vám niekoľko fotografií ešte z obdobia pred vypuknutím pandémie, aby sme vyjadrili
vďačnosť všetkým, ktorí sa aktívne zapájajú do života našej farnosti.
Roman Stachovič
jablonický farár

Výlet v Malej Fatre 30.12.2019

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej

Jasličková pobožnosť 25.12.2019

Obnovená miestnosť na starej fare

Jasličková pobožnosť 25.12.2019

Lyžovačka vo Filipove 25.1.2020

Koledovanie Dobrá novina 29.12.2019

Brigáda na fare začiatkom marca

Divadielko O troch prasiatkach
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Zmena nakladania s drevným
odpadom a haluzovinou
v obci Jablonica

Obec Jablonica upozorňuje občanov, aby haluzovinu, konáre a čistý drevný odpad vozili na
vyhradenú plochu vedľa Zberného dvora!
Skládka na píle je natrvalo UZAVRETÁ!

I keď sa vzhľadom na okolnosti zdanlivo život spomalil, tak nám po roku zaklopal zase na dvere máj, mesiac lásky, víťazstva jari nad zimou, života nad
smrťou, ale aj mesiac oslavujúci prácu
či definitívnu kapituláciu nacizmu a fašizmu.
No a k tomuto mesiacu neodškriepiteľne v našich obciach patrí urastený

OSLOBODENIE 75 - 1
Vážené dámy a páni,
každý rok si 6. apríla pripomíname
oslobodenie našej obce. Tento rok uplynulo už 75. rokov od tejto významnej
udalosti. Svedectvo o priebehu udalostí vydali priami svedkovia, občania žijúci v tom období. Z ústneho podania
i písomných záznamov si môže obraz,
predstavu o tom ako to všetko prebiehalo môže urobiť každý sám.
Delo je pamiatka, ktorá pripomína
udalosť i obete. Mená na pamätnej tabuli predstavujú životné príbehy ľudí,
občanov Jablonice, ktorí v boji za slobodu obetovali to najcennejšie čo mali,
svoj život. Im patrí naša hlboká úcta
a vďaka. Zomreli a stali sa hrdinami.
Spomienky nás vždy vracajú do minulosti. Aj vtedy žili ľudia ako my, boli to
naši predkovia. Chceli pracovať, budovať , mať rodinu, byť spokojní a šťastní.
Peklo II. svetovej vojny rozpútal
predstaviteľ štátnej moci v Nemecku,
ktoré prinieslo hrôzu, akú svet dovtedy
nezažil. Na obrovskú hospodársku krízu, trápenie domáceho obyvateľstva
a nespokojnosť so stavom spoločnosti
vymyslel „jednoduché“ riešenie. Ľudí
triedil. Svoj národ presvedčil, že je vyvolený a nadradený ostatným, že predstavuje správnu, čistokrvnú rasu a má
právo na moc a rozhodovanie o iných.
Ľudské zlo začalo vládnuť. Žiaľ, aj na
Slovensku našiel podporovateľov myšlienok fašizmu.
II. svetová vojna priniesla obrovské
ľudské a materiálne obete, aké ľudstvo

BOCIANY SÚ TU

STAVANIE MÁJA (S RÚŠKOM)
zdobený strom a jeho stavanie ako súčasť ľudových tradícií. Nakoľko sú verejné, kultúrne a hromadné podujatia stále
striktne zakázané, tak sa tohtoročné
stavanie mája muselo uskutočniť bez
verejnosti. Ale naši zdatní hasiči to zase
zvládli, tentoraz aj bez podpory publika a s rúškami na tvárach. Aby sme im
to trochu uľahčili počas mimoriadnej si-

Tešíme sa, že naši operení priatelia
sa koronavírusu neboja a vrátili sa opäť
do svojho hniezda pri kostole. Dúfame,
že i v tomto roku sa im podarí dochovať
u nás mláďatá.

tuácie, tak je v tomto roku máj menší
a ľahší.
V minulom roku nám májovú veselicu prekazil ten najväčší možný činiteľ
- príroda, tento rok zase jeden z tých
najmenších možných. Ako sa hovorí, do
tretice všetko dobré, a my veríme, že sa
stretneme budúci rok v najhojnejšom
možnom počte na stavaní mája a májovej veselici za slnečného počasia a bez
akýchkoľvek potrebných obmedzení.
Mgr. Martin Štvrtecký
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dovtedy nezažilo. Slováci nevyznávajúci hodnoty fašizmu sa aktívne postavili
do boja proti nemu a mnohí za to zaplatili vlastným životom.
Ako roky plynú, žijúcich pamätníkov
tých čias je z roka na rok menej. Zachovalo sa nám však veľa dokumentov,
otváraním archívov sa objavujú nové.
Poslaním nás, ktorí sme vojnu nezažili
je šírenie pokoja a priateľstva, vytvárať šťastný život v mieri pre naše deti
a vnukov. Ako? Poznaním a pripomínaním nebezpečného zla a jasným vyslovením, že, toto nechceme.
Koncom marca 1945 sa v smere od
Trnavy k Jablonici priblížil front. Pred
jeho príchodom utvorili Jabloničania
Revolučný národný výbor. Nálety po-

kračovali smerom k Senici. Bombardovali ustupujúce nemecké oddiely.
6. apríla asi o 5. hodine pricválali z Cerovej kozáci. Jedného z nich,
Alexandra Parchovenka, pri kostole
zastrelil nemecký vojak. Onedlho prišli ďalší vojaci. Stretnutie okupantov,
osloboditeľov a miestnych občanov netrvalo dlho, len jeden deň, no pri bojoch padlo 12 sovietskych vojakov a 9
Jabloničanov.
Obec Jablonica bola oslobodená vojskami 2. ukrajinského frontu, zloženými zo sovietskych a rumunských armád
pod velením maršala ZSSR Rodiona
Jakovleviča Malinovského, prvej gardovej mechanizovanej jazdeckej skupiny
generálporučíka Ivana Alexandroviča
Plijeva, 53. armádou generálporučíka
Ivana Mefodieviča Managarova a 1. rumunskou armádou.
Každá vojna je krutá, či už je útočná
alebo obranná. Krutá je tým, že v nej
prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý
ľudský život bolí. Ďakujme všetkým,
ktorí obetovali svoj život v boji za slobodu. Súčasná výnimočná situácia nám
však nedovoľuje spoločne sa stretnúť
pri pamätníku. Uctime si ich pamiatku,
tichou spomienkou doma pri zapálenej
sviečke, individuálnej návšteve cintorína, či pri vychádzke k delu.
Vďaka a česť ich pamiatke!
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

TAK KVITNE PARK...
Takéto pekné zábery, ako sú na fotografiách, v týchto dňoch vznikajú v jablonickom parku. Park raší a kvitne v plnom kvete. Z roka na rok je krajší... Celý
park je majetkom obce, ktorá sa aj vďaka dotáciám z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o park vzorne
stará, rozvíja a zveľaďuje.
Pozývame Vás v rámci zdravotných
prechádzok a pobytu v prírode navštíviť
aj park a prípadne si nájsť v ňom svoje
obľúbené zátišie.
Mgr. Martin Štvrtecký
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KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA

INZERCIA

Vzhľadom na aktuálne opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva SR
a Ústredného krízového štábu SR
sú všetky plánované hromadné
kultúrne a spoločenské podujatia
zrušené.
O situácii Vás budeme ďalej informovať.
Veríme, že sa čo najskôr spoločne
stretneme na kultúrnej akcii v obci.

OBECNÝ PODNIK JABLONICA S.R.O.

Nádražná 270 (oproti železničnej stanici)
ponúka nasledovné služby:
- betónové výrobky (rúry, dlažby, ob
rubníky, poklopy),
- výroba, predaj, dovoz betónu,
- predaj a dovoz štrku a piesku,
- stavebné práce,
- záhradnícke práce (kosenie, orez stromov...)
- terénne úpravy,
- vývoz stavebného odpadu
- pohrebné služby.
Kontakt: 0911 583 215, 0908 465 001
E-mail: opjablonica@jablonica.net

SPOLOČENSKÁ KRONIKA v mesiacoch marec a apríl 2020

Jubilanti:
h70 rokov:

Gabriel Dosoudil,
Zdeno Krajčo,
Mária Šimková,
Ján Pernecký,
Anna Bartošová

Narodili sa:
Martin Tomek
Samuel Krutý

h75
rokov:
Jozef Vandelia,

hZosnulí:g
Stanislav Malík
vo veku 67 rokov
Jozef Jánošík
vo veku 89 rokov

Zuzana Stanková

Pavol Herda

h80
rokov:
Anna Turoňová,

vo veku 64 rokov (rodák)

Klára Tomková

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom
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